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‘Prove e veja’ que Jeová é bom
“Provem e vejam que Jeová é bom; feliz o homem que se refugia nele.” — Salmo 34 versículo 8.

Cântico 117 A qualidade da bondade
Quadro
O que vamos ver

Jeová é a Fonte de tudo o que é bom. Ele dá coisas boas para todo mundo — até mesmo para as pessoas más. Mas em especial, Jeová gosta de dar coisas boas para seus adoradores fiéis. Neste estudo, vamos relembrar como Jeová dá coisas boas para seus servos. Também veremos como aqueles que aumentam sua participação na pregação podem sentir a bondade de Jeová de um modo especial. [Fim do Quadro]

Pergunta 1 a 2. De acordo com Salmo 34 versículo 8, o que temos que fazer para descobrir que Jeová é bom?
1 Imagine que alguém lhe ofereça uma comida que você nunca comeu antes. Você até pode aprender algo sobre essa comida por olhar para ela, cheirá-la, pegar a receita ou perguntar o que outros acham sobre ela. Mas o único modo de saber com certeza se você vai gostar dela é se você mesmo experimentá-la.
2 É verdade que podemos ver como Jeová é bom por ler a Bíblia e nossas publicações ou por ouvir outros contarem as bênçãos que já receberam de Jeová. Mas nós só vamos conseguir entender plenamente como Jeová é bom quando ‘provarmos’ por nós mesmos a bondade dele. (Leia Salmo 34 versículo 8.) Veja um exemplo de como isso pode acontecer. Imagine que você queira entrar em alguma modalidade do tempo integral. Para alcançar esse alvo, você vai precisar simplificar sua vida. Talvez você já tenha lido a promessa de Jesus de que, se colocarmos o Reino em primeiro lugar, Jeová vai dar tudo aquilo que precisamos. Mas talvez você nunca tenha sentido na pele o cumprimento dessa promessa. (Mateus capítulo 6 versículo 33) Mesmo assim, confiando totalmente na promessa de Jesus, você reduz os seus gastos, diminui suas horas de trabalho e se concentra no seu mistério. Ao passo que vai fazendo isso, você sente por experiência própria que Jeová realmente cuida das suas necessidades. Você ‘prova’ por si mesmo que Jeová é bom.
[Leitura do texto de] Salmo 34 versículo 8: Provem e vejam que Jeová é bom; Feliz o homem que se refugia nele. [Fim da leitura.]
Pergunta 3. De acordo com Salmo 16 versículos 1, 2, quem recebe coisas boas de Jeová?
3 Jeová é “bom para todos”, até mesmo para aqueles que não o conhecem. (Salmo 145 versículo 9; Mateus capítulo 5 versículo 45) Mas aqueles que servem a Jeová de toda alma recebem muitas bênçãos especiais dele. (Leia Salmo 16 versículos 1, 2.) Note algumas das coisas boas que Jeová faz por nós.
[Leitura do texto de] Salmo 16 versículos 1, 2: Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugiei. Eu digo a Jeová: “Tu és Jeová, minha Fonte de coisas boas. [Fim da leitura.]
Pergunta 4. Que coisas boas Jeová dá para aqueles que começam a se achegar a ele?
4 Quando colocamos em prática o que Jeová nos ensina, conseguimos ver como isso torna nossa vida melhor. Por exemplo, na época em que começamos a estudar a Bíblia e passamos a amar a Jeová, ele nos ajudou a vencer pensamentos e práticas que poderiam nos separar dele. (Colossenses capítulo 1 versículo 21) E quando nos dedicamos a Jeová e nos batizamos, ele nos deu mais coisas boas: uma boa consciência e uma amizade achegada com ele. — Primeira Pedro capítulo 3 versículo 21.
Pergunta 5. Como a pregação nos ajuda a perceber que Jeová é bom?
5 Quando participamos na pregação, conseguimos perceber ainda mais como Jeová é bom. Você é uma pessoa tímida? Muitos de nós somos. Talvez antes de você se tornar uma Testemunha de Jeová, você pensasse: ‘Eu nunca vou conseguir bater na porta de um estranho, ainda mais para falar da Bíblia.’ Mas hoje você consegue fazer isso, e regularmente. Com a ajuda de Jeová, você até aprendeu a gostar de pregar! Além disso, durante a pregação, você sente a ajuda de Jeová de vários modos. Por exemplo, quando você encontra um opositor, Jeová ajuda você a continuar calmo. Se você encontra um morador interessado, Jeová ajuda você a lembrar do texto bíblico certo para mostrar. E mesmo que muitas pessoas de seu território não mostrem nenhum interesse, Jeová dá a você a força para continuar. — Jeremias capítulo 20 versículo 7 a 9.
Pergunta 6. Que outra prova temos de que Jeová é bom?
6 Outra forma de Jeová nos mostrar que é bom é por nos treinar para a obra de pregação. (João capítulo 6 versículo 45) Por exemplo, na reunião de meio de semana, recebemos sugestões de conversas sobre a Bíblia e somos incentivados a usá-las. De início, talvez fiquemos com um pouco de medo de tentar uma apresentação nova. Mas quando fazemos isso, podemos descobrir que essa nova apresentação dá bons resultados em nosso território. Além disso, nossas reuniões e congressos nos incentivam a tentar participar de formas diferentes de pregação. Mais uma vez, isso talvez signifique deixarmos a nossa zona de conforto. Mas quando fazemos isso, damos a oportunidade de Jeová nos abençoar. Vamos ver agora que bênçãos podemos receber quando exploramos novas maneiras de dar nosso melhor a Jeová, independentemente de nossas circunstâncias. Depois, vamos considerar o que podemos fazer para atingir os nossos alvos.
Jeová abençoa os que confiam nele
Pergunta 7. Que bênção recebemos quando nos esforçamos para fazer mais no ministério?
7 Nossa amizade com Jeová fica mais forte. Veja o exemplo de um ancião chamado Samuel. (*) Ele e sua esposa servem na Colômbia. Os dois já eram pioneiros em sua congregação, mas queriam fazer mais no ministério. Então decidiram se mudar para uma congregação que precisava de ajuda. Fazer essa mudança exigiu alguns sacrifícios. Samuel conta: “Nós seguimos o que diz Mateus capítulo 6 versículo 33 e paramos de comprar coisas que não precisávamos. Mas o passo mais difícil foi deixar o nosso apartamento. Ele tinha sido construído do jeito que a gente queria, e ele já estava quitado.” Na nova designação, o casal descobriu que poderia se manter recebendo seis vezes menos do que sua renda anterior. Samuel continua: “Nós vimos como Jeová guia cada passo que damos e responde às nossas orações. Sentimos que ele está feliz com a gente e percebemos o seu amor de um jeito totalmente novo.” Será que existe um modo de você fazer mais no ministério? Se houver, tenha certeza de que isso vai fortalecer sua amizade com Jeová e de que ele vai cuidar de suas necessidades. — Salmo 18 versículo 25.
[Nota] (*) Alguns nomes foram mudados. [Fim da Nota]
Pergunta 8. O que você aprendeu com o exemplo de Ivan e Viktoria?
8 Nós sentimos mais alegria. Ivan e Viktoria servem como pioneiros no Quirguistão. Eles decidiram manter a vida simples, pois assim poderiam estar disponíveis para qualquer designação, incluindo projetos de construção. Ivan diz: “Nós nos envolvemos totalmente em cada construção. No fim do dia, a gente se sentia exausto, mas, ao mesmo tempo, sentíamos paz e satisfação, porque tínhamos usado todas as nossas forças no serviço do Reino. Além disso, fizemos grandes amigos e temos muitas lembranças felizes. Tudo isso nos deu muita alegria.” — Marcos capítulo 10 versículos 29, 30.
Pergunta 9. Como uma irmã com circunstâncias difíceis conseguiu aumentar sua participação no ministério, e qual foi o resultado?
9 Nós podemos encontrar alegria em nosso serviço a Jeová mesmo quando passamos por situações difíceis. Por exemplo, Mirreh, uma viúva que mora em um país na África Ocidental, trabalhava como médica. Quando se aposentou, começou a servir como pioneira. Mirreh tem um problema de artrite muito grave. Ela só consegue ficar uma hora na pregação de casa em casa, mas no testemunho público ela consegue trabalhar mais tempo. E ela tem muitas revisitas e estudos bíblicos, alguns deles feitos por telefone. O que motivou Mirreh a querer fazer mais para Jeová? Ela diz: “Meu coração transborda de amor por Jeová e por Jesus Cristo. E eu sempre peço a Jeová em oração que ele me ajude a fazer o máximo que eu puder no serviço a ele.” — Mateus capítulo 22 versículos 36, 37.
Pergunta 10. De acordo com Primeira Pedro capítulo 5 versículo 10, o que Jeová dá para aqueles que querem fazer mais no serviço a ele?
10 Recebemos mais treinamento de Jeová. Kenny, um pioneiro que serve em Maurício, pôde sentir isso. Quando aprendeu a verdade, ele deixou a universidade e entrou no tempo integral. Ele diz: “Eu tento ter a mesma atitude do profeta Isaías: ‘Aqui estou! Envia-me!’” (Isaías capítulo 6 versículo 8) Kenny já trabalhou em vários projetos de construção e também ajudou a traduzir publicações para sua língua materna. Ele diz: “Eu recebi o treinamento necessário para cumprir minhas designações.” Mas Kenny aprendeu mais do que apenas informações técnicas. Ele acrescenta: “Eu aprendi quais eram os meus pontos fracos e quais qualidades eu precisava desenvolver para servir melhor a Jeová.” (Leia Primeira Pedro capítulo 5 versículo 10.) Será que você também poderia se colocar à disposição para receber mais treinamento de Jeová?
[Leitura do texto de] Primeira Pedro capítulo 5 versículo 10: Porém, depois de vocês terem sofrido por um pouco, o próprio Deus de toda a bondade imerecida, que os chamou à Sua eterna glória em união com Cristo, completará o treinamento de vocês. Ele os fará firmes, ele os fará fortes, ele os porá sobre firmes alicerces. [Fim da leitura.]
Pergunta 11. Que esforço algumas irmãs na Coreia do Sul fizeram para participar na pregação, e qual foi o resultado? (Veja a imagem da capa.)
11 Mesmo publicadores que já são experientes precisam ser treinados em novas formas de serviço. Durante a pandemia da covid-19, os anciãos de uma congregação na Coreia do Sul escreveram: “Por causa da saúde, alguns irmãos não podiam participar muito no serviço de campo. Mas agora eles conseguem pregar regularmente por videoconferência. Três irmãs com mais de 80 anos aprenderam a usar o computador, e hoje participam na pregação quase todo dia.” (Salmo 92 versículos 14, 15) Gostaria de aumentar sua participação na pregação e provar ainda mais como Jeová é bom? Então veja alguns passos que podem ajudar você a atingir esse alvo.
Imagem da capa [Descrição da imagem:] Legenda: Um casal prega onde há mais necessidade de publicadores; uma irmã jovem ajuda na construção de um Salão do Reino; um casal idoso prega por telefone. Todos eles sentem muita alegria no ministério.
O que você pode fazer
Pergunta 12. O que Jeová promete para aqueles que confiam nele?
12 Aprenda a confiar em Jeová. Se confiarmos nele e dermos a ele o nosso melhor, Jeová promete derramar as bênçãos dele sobre nós. (Malaquias capítulo 3 versículo 10) Fabiola, uma irmã que mora na Colômbia, viu Jeová cumprir essa promessa no caso dela. Ela queria muito servir como pioneira depois de ser batizada. Mas tanto o marido dela quanto os seus três filhos dependiam do salário que ela recebia. Então, quando chegou o momento de se aposentar, ela orou fervorosamente a Jeová pedindo a ajuda dele. Fabiola conta: “Normalmente, leva muito tempo para uma aposentadoria sair, mas a minha foi aprovada em apenas um mês. Foi praticamente um milagre!” Dois meses depois, Fabiola saiu como pioneira. Hoje ela tem mais de 70 anos e já é pioneira há mais de 20 anos. Durante esse período, ela já ajudou oito pessoas a chegar ao batismo. Fabiola diz: “Embora eu me sinta fraca às vezes, Jeová me ajuda todo dia a seguir minha programação.”
Pergunta 13 a 14. Que exemplos podem ajudar você a confiar em Jeová e a querer fazer mais no ministério?
13 Imite aqueles que confiaram em Jeová. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que se esforçaram bastante no serviço de Jeová. Em muitos casos, elas tiveram que dar o primeiro passo antes de receber uma bênção especial de Jeová. Por exemplo, Abraão ‘não sabia para onde ia’. Apesar disso, foi só depois de sair de sua casa que Jeová o abençoou. (Hebreus capítulo 11 versículo 8) Jacó só recebeu uma bênção especial depois de lutar com um anjo. (Gênesis capítulo 32 versículo 24 a 30) E quando a nação de Israel estava para entrar na Terra Prometida, foi só depois de os sacerdotes colocarem os pés nas águas agitadas do rio Jordão que o povo pôde fazer a travessia. — Josué capítulo 3 versículo 14 a 16.
14 Existem também exemplos de Testemunhas de Jeová dos tempos modernos que confiaram em Jeová e se esforçaram para fazer mais no serviço a ele. Por exemplo, um irmão chamado Payton e sua esposa, Diana, gostavam de ler sobre irmãos que tinham expandido seu ministério, como aqueles que aparecem na série “Eles se Ofereceram”. (*) Payton diz: “Quando nós líamos as experiências deles, era como se estivéssemos olhando alguém tomar uma refeição deliciosa. Quanto mais a gente olhava, mais a gente queria ‘provar e ver que Jeová é bom’.” Com o tempo, Payton e Diana se mudaram para servir onde havia mais necessidade. Já teve a oportunidade de ler essa série? Já assistiu aos vídeos Pregação em Territórios Isolados — Austrália e Pregação em Territórios Isolados — Irlanda, que estão no {{jw.org}}? Esses conteúdos podem ajudar você a encontrar formas de aumentar seu serviço a Jeová.
[Nota] (*) Essa série, que antes era publicada na Sentinela, agora está no {{jw.org}}. Acesse Quem somos > Relatos da Vida de Testemunhas de Jeová > Fazendo mais para servir a Deus. [Fim da Nota]
Página 29 [Descrição da imagem:] Conjunto de imagens: 1. Sara montada num camelo e alguns dos seus servos a acompanhando. 2. Jacó lutando com um anjo. 3. Sacerdotes carregando a Arca do Pacto enquanto começam a entrar nas águas agitadas do rio Jordão.
Legenda: Como Abraão e Sara, Jacó e os sacerdotes que fizeram a travessia do rio Jordão mostraram que confiavam em Jeová?
Pergunta 15. Por que é bom escolher bem os amigos?
15 Escolha bem os amigos. Temos mais chance de querer experimentar uma comida diferente se estivermos com aqueles que gostam dela. Do mesmo modo, se estivermos com aqueles que usam sua vida para servir a Jeová, temos mais chance de querer fazer mais no serviço do Reino. Foi isso o que aconteceu com o casal Kent e Veronica. Kent diz: “Nossos amigos e nossa família nos incentivaram a testar novas formas de serviço. Ter amizade com pessoas que colocam o Reino em primeiro lugar nos deu a confiança de tentar algo novo.” Hoje Kent e Veronica servem como pioneiros especiais na Sérvia.
Pergunta 16. De acordo com a ilustração de Jesus em Lucas capítulo 12 versículo 16 a 21, por que devemos estar dispostos a fazer sacrifícios?
16 Faça sacrifícios por Jeová. Nós não precisamos abrir mão de todos os confortos para agradar a Jeová. (Eclesiastes capítulo 5 versículos 19, 20) Mas se o medo de fazer sacrifícios nos impedir de fazer mais no serviço de Jeová, corremos o risco de cometer o mesmo erro que o homem da ilustração de Jesus. Aquele homem se preocupava tanto em ter uma vida confortável que deixou Deus completamente de lado. (Leia Lucas capítulo 12 versículo 16 a 21.) Christian, um irmão que mora na França, diz: “Eu não estava dando o melhor do meu tempo e de minhas energias nem para Jeová nem para minha família.” Ele e a esposa decidiram ser pioneiros. Mas para atingir esse objetivo, eles tiveram que sair de seus empregos. Para se manterem, eles começaram a trabalhar com limpeza e aprenderam a ficar contentes com menos. Será que esses sacrifícios valeram a pena? Christian diz: “Agora gostamos muito mais de pregar e ficamos muito felizes quando vemos nossos estudantes e revisitas aprendendo sobre Jeová.”
[Leitura do texto de] Lucas capítulo 12 versículo 16 a 21: Com isso, contou-lhes uma ilustração, dizendo: “A terra de um homem rico produziu bem. Por isso, ele começou a raciocinar no íntimo: ‘O que farei agora que não tenho onde ajuntar minhas safras?’ E disse: ‘Farei o seguinte: derrubarei os meus celeiros e construirei maiores, e ali ajuntarei todo o meu cereal e todos os meus bens; e direi a mim mesmo: “Você tem muitas coisas boas armazenadas para muitos anos. Descanse, coma, beba, divirta-se.”’ Mas Deus lhe disse: ‘Insensato, esta noite exigirão de você a sua vida. Quem terá então as coisas que você acumulou?’ Isso é o que acontece com o homem que acumula tesouros para si, mas não é rico para com Deus.” [Fim da leitura.]
Pergunta 17. O que pode nos impedir de tentar algo novo em nossa pregação?
17 Esteja disposto a tentar novas formas de serviço. (Atos capítulo 17 versículos 16, 17; capítulo 20 versículos 20, 21) Shirley, uma pioneira dos Estados Unidos, teve que adaptar sua pregação durante a pandemia da covid-19. No começo, ela tinha medo de dar testemunho por telefone. Mas durante uma visita do superintendente de circuito, Shirley recebeu treinamento. Desde então, ela participa regularmente nessa forma de pregação. Shirley diz: “No começo era assustador, mas agora eu realmente gosto de pregar por telefone. Estamos conseguindo contatar mais pessoas do que na pregação de casa em casa!”
Pergunta 18. O que pode nos ajudar se encontrarmos alguma dificuldade em nossos planos de fazer mais para Jeová?
18 Faça um planejamento e o coloque em prática. Se encontrar alguma dificuldade, ore a Jeová. Em seguida, use seu raciocínio para criar um plano de ação. (Provérbios capítulo 3 versículo 21) Sonia, uma pioneira que serve num grupo de idioma romani na Europa, diz: “Eu gosto de escrever meus planos num papel. Daí, eu deixo esse papel em algum lugar visível. Eu também tenho o desenho de uma estrada que se divide em dois caminhos. Quando eu preciso tomar uma decisão, eu olho para aquele desenho e penso: ‘Para que caminho essa minha decisão vai me levar?’” Sonia tenta manter um ponto de vista positivo quando surge algum desafio. Ela diz: “Cada nova situação pode ser como um muro que bloqueia o meu caminho ou como uma ponte que me leva para o outro lado — tudo vai depender da minha atitude.”
Pergunta 19. Devemos estar decididos a fazer o quê?
19 Jeová nos abençoa de muitas maneiras. E nós podemos mostrar a ele que somos gratos por cada bênção que ele nos dá. Como? Fazendo tudo o que pudermos para louvar o nome dele. (Hebreus capítulo 13 versículo 15) Talvez você consiga encontrar novas formas de aumentar seu serviço a Jeová. Se fizer isso, você poderá receber ainda mais bênçãos de Jeová. Por isso, esteja decidido a todos os dias ‘provar e ver que Jeová é bom’. Dessa forma, você será como Jesus, que disse: “Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra.” — João capítulo 4 versículo 34.
Quadro
Você se lembra?

 O que devemos fazer para ver de perto como Jeová é bom?
 Que coisas boas Jeová dá aos que se esforçam para fazer mais no serviço a ele?
 O que podemos fazer se quisermos aumentar nossa participação no serviço a Jeová? [Fim do Quadro]

Cântico 80 “Provem e vejam que Jeová é bom”
